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 موجز

، املعتمد يف دورته األوىل، والذي قرر فيه أن      ١/١٠٢ُيقدَّم هذا التقرير وفقاً ملقرر جملس حقوق اإلنسان          
، ٦٠/٢٥١ميـدد بصفة استثنائية ملدة سنة، ورهناً باالستعراض الذي سيجريه اجمللس طبقاً لقرار اجلمعية العامة                

ويف هذا التقرير، يقدم    . جراءات اخلاصة التابعة للجنة حقوق اإلنسان واملكلفني هبذه اإلجراءات        واليات كافة اإل  
اخلبري املستقل عرضاً عاماً لتطور التضامن الدويل، تليه فروع عن جماالت التركيز الثالثة اليت حددها اخلبري املستقل 

 للكوارث الطبيعية، واألمراض واآلفات الزراعية؛      التعاون الدويل؛ واالستجابة العاملية   : يف تقريـره األول وهـي     
ويف اخلتام، يؤكد اخلبري املستقل . واحلقوق من اجليل الثالث، مقدماً بعض االقتراحات العملية لتنفيذها يف كل جمال

 على احلاجة إىل التضامن الدويل يف اجملتمع املعولَم يف الوقت احلاضر، ويسوق حججاً لصاحل االعتراف بالتضامن               
 .الدويل بوصفه حقاً من حقوق الشعوب
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 مقدمة

يأخذ اخلبري املستقل يف احلسبان، يف تقريره األول، الوالية اليت يضطلع هبا عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان  -١
جملس حقوق اإلنسان يف دورته     ويتوسـع هـذا التقرير فيما جاء يف التقرير األول، الذي نظر فيه              . ٢٠٠٥/٥٥
ويقدم هذا التقرير أيضاً حتديثاً بشأن أعمال اخلبري املستقل، واضعاً يف االعتبار أن وقتاً قصرياً نسبياً قد                 . الثانـية 

 .انقضى منذ أن نظر اجمللس يف تقريره السابق

ولية اليت تقوم عليها هذه الوالية، ووفقاً هلذه الوالية، حيدد اخلبري املستقل أدناه بعض الصكوك القانونية الد -٢
وسعى اخلبري املستقل اعترافاً منه بندرة      . وبعـض األولويات اليت حددها اخلبري، وبعض األمثلة العملية للنظر فيها          

األحبـاث واالفتقار إىل الصكوك القانونية ذات الصلة املباشرة باجملال الواسع النطاق للتضامن الدويل، إىل حتقيق                
 . واليته وأجرى أحباثاً مستفيضة حتقيقاً لغرض هذا التقريراالنسجام يف

وينشـد اخلـبري املستقل تطوير حقوق الناس للسكان من خالل حتقيق التضامن الدويل يف ثالثة جماالت                  -٣
التعاون الدويل؛ واالستجابة العاملية للكوارث الطبيعية، واألمراض واآلفات الزراعية؛ واحلقوق          : تركيز رئيسية هو  
 .وجماالت التركيز الرئيسية الثالثة هذه إمنا تدل على وجود تضامن دويل يف املنتديات الدولية. من اجليل الثالث

وينشد اخلبري املستقل، من خالل اإلشارة إىل أمهية التضامن الدويل ووجوده يف جماالت التركيز الرئيسية،                -٤
ويطمح اخلبري املستقل، عالوة على ذلك،      . وق اإلنسان إرساء أسس التضامن الدويل يف صكوك األمم املتحدة حلق        

إىل التوصل إىل إقرار املزيد من اجلهات الفاعلة الدولية ملمارسة التضامن الدويل وتشجعها على اختاذ مبادرات من       
 .أجل التضامن الدويل، وعلى القيام بذلك يف العالقات الدولية

فبعد احلرب العاملية الثانية،    . ط كبريان بني اجملموعات واألفراد    ويف عامل يزداد عوملةً، هنالك تفاعل وتراب       -٥
بيد أن العوملة كما نعرفها، أفضت أيضاً إىل . أُنشئ نظام عاملي منفتح وتعاوين، رسَّخ العوملة بشكل مكني يف العامل

 ٥٥/٢رار اجلمعية العامة    ومتثل هذه احلالة حتدياً دولياً وينص ق      . توزيع غري متكافئ لألرباح فيما بني بلدان العامل       
 .على أن التحدي املركزي الذي نواجهه اليوم هو ضمان أن ُتصبح العوملة قوة إجيابية لصاحل مجيع سكان العامل

 أيضاً على أنه، بينما ُتوفر العوملة فرصاً عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يتم ٥٥/٢وينص قرار اجلمعية العامة  -٦
ويسلّم القرار أيضاً بأن البلدان     . م التكافؤ وُتوَزع تكاليفها بشكل غري متساو      عـلى حنو يتسم إىل حد بعيد بعد       

النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، تواجه صعوبات من نوع خاص يف االستجابة هلذا التحدي وبأنه 
. ومستمرة خللق مستقبل مشترك   ال ميكـن جعل العوملة شاملة ومنصفة متاماً إال إذا ُبذلت جهود واسعة النطاق               

وجيب أن تشمل هذه اجلهود سياسات وتدابري على الصعيد العاملي تستجيب الحتياجات البلدان النامية والبلدان               
 .اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ مبشاركة فعلية من تلك البلدان

وأضحت هجرة  . ل تنقل السكان ونقل البضائع أقل صعوبة      وقـد قلل النظام العاملي احلواجز بني الدول، مما جع          -٧
، اليت أصابت ١١/٩ومسألة اإلرهاب الراهنة ليست مسألة جديدة، إال أنه بعد مأساة . الشعوب وآثار ذلك ملموسة أيضاً

 قادة العامل   ، اتفق ٢٠٠٥ ويف القمة العاملية يف عام    . الضمري اإلنساين بالذهول، أصبح العامل أكثر وعياً بتهديد اإلرهاب        
فاإلرهاب، بطبيعته العاملية، يستدعي استجابةً عاملية الطابع، باإلضافة . على اختاذ اإلجراءات بشأن حماربة اإلرهاب
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كما أن مسؤولية حماربة اإلرهاب مسؤولية مجاعية مشتركة، يف ظل . إىل التدابري اليت اختذها اجملتمع الدويل بكامله     
 .كرامة اإلنسان

، تدرك اجلمعية العامة أنه تقع على عاتقنا، إىل جانب مسؤوليات كل منا جتاه جمتمعه،             ٥٥/٢ر  ويف القرا  -٨
ومن مث فإن   . مسؤولية مجاعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدل على املستوى العاملي            

 .فال العاملعلى القادة واجباً جتاه مجيع سكان العامل، وال سيما أضعفهم، وخباصة أط

  تطوير التضامن الدويل-أوالً 

إن احلقـوق اجلماعـية اليت ُيشري إليها البعض بوصفها حقوقاً للمجموعة، إمنا هي حقوق وثيقة الصلة                  -٩
 .بالتضامن الدويل انبثقت يف السبعينات، وقد دعمتها البلدان النامية بشكل رئيسي

 قة العمل عن حقوق اإلنسان والتضامن الدويل      وأشـار روي بالتاسـار دوس سـانتوس ألفيس يف ور           -١٠
)E/CN.4/Sub.2/2004/43(إىل أن التضامن يعين اشتراك األفراد واجلماعات واألمم والدول يف املسؤوليات واملصاحل ،. 

ومـن منظور عاملي، فإن الترابط حبكم طبيعته ال يقوم بني الدول وحسب، ال بل بني األطراف الدولية                   -١١
إذ أن هنالك حاجة للتعاون الدويل ليس من      . ى أيضاً، وتتطلب هذه العالقات وجود تعاون دويل       الفاعلـة األخر  

وستسهم طبيعة الترابط العاملي يف املبادئ . أجـل لتحقـيق مصاحل جزئية وحسب بل لتحقيق مصاحل دولية أيضاً          
متساو، تبقى هنالك حاجة للتعاون فطاملا أن األرباح ُتوزع على حنو غري . األساسية لإلنصاف والعدالة االجتماعية

 .الدويل من أجل التوصل إىل توزيع عادل ومتكافئ للتكاليف واألعباء

وقـد عرَّف اخلبري املستقل التضامن الدويل بأنه احتاد املصاحل أو الغايات فيما بني بلدان العامل والتماسك    -١٢
علة الدولية األخرى على بعضها البعض، هبدف احلفاظ        االجـتماعي فيما بينها، على أساس اعتماد الدول واألطراف الفا         

 .على النظام وذات بقاء اجملتمع الدويل، وهبدف حتقيق األهداف اجلماعية اليت تتطلب التعاون الدويل والعمل املشترك

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       ٢ من املادة    ١وجيـادل بعـض رجال القانون بأن الفقرة          -١٣
فالربوفسور برينز ويستون . ماعية والثقافية يوفر أساساً واضحاً لعدد من املطالب املتعلقة باحلقوق التضامنيةواالجت

احلق يف تقرير املصري على املستوى االقتصادي       : من جامعة آيوا حيدد ستة فئات تتعلق باحلقوق التضامنية أال وهي          
قتصادية واالجتماعية؛ واحلق يف املشاركة يف تراث البشرية        والسياسي واالجتماعي والثقايف؛ واحلق يف التنمية اال      

املشترك وغري ذلك من املعلومات املتاحة ومن التقدم احملرز واالستفادة منها مجيعاً؛ واحلق يف السالم؛ واحلق يف بيئة 
 .صحية؛ واحلق يف اإلغاثة اإلنسانية

 مبدأ جديداً، وأنه عالوة على ذلك جمّسد يف         وعلى الرغم من أن مبدأ التضامن الدويل يف حد ذاته ليس           -١٤
األهـداف اإلمنائية لأللفية، فإنه ميكن أن يتجلى كاستراتيجية من االستراتيجيات الرئيسية للمساعدة على إعمال               

ومن املمكن االعتراف بالتضامن االجتماعي بوصفه عامالً يف استيفاء         . حـق الشعوب يف مستوى معيشي أفضل      
وهنالك اختالفات ملحوظة بني . فرضها األوضاع السياسية اجلغرافية والتحديات العاملية الراهنةاالحتياجات اليت ت

 .ذاك احلق واحلقوق الفردية املنصوص عليها يف صكوك حقوق اإلنسان



A/HRC/4/8 
Page 6 

 

إن ظهـور احلقوق التضامنية أو احلقوق من اجليل الثالث وثيق الصلة بالتصور السائد يف البلدان النامية                  -١٥
 .تنمية غري املتكافئة وتوزيع منافع العوملة على حنو غري عادلبشأن ال

وهذه . وميكـن القول بأن فكرة التضامن الدويل هلا أساس قانوين يف العديد من الصكوك الدولية القائمة    -١٦
؛ ٥٥من املادة ) ب( والفقرة الفرعية ١ من املادة ٣ و٢ميثاق األمم املتحدة، الفقرتان   : الصـكوك تشمل ما يلي    

كما جرى استعراضها يف التقرير املتعلق هبذه       (وإعـالن األمـم املتحدة بشأن األلفية؛ واألهداف اإلمنائية لأللفية           
؛ وإعالن احلق يف التنمية؛ وديباجة إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي )٢٠٠٦األهداف لعام 

؛ ١٧واإلعالن العاملي بشأن اجلينوم البشري وحقوق اإلنسان، املادة ؛ )إعالن فيينا (١٩٩٣حلقوق اإلنسان يف عام 
بشأن التنوع الثقايف؛ وميثاق احلقوق   ) اليونسكو(وديـباجة إعـالن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة           

 .األساسية لالحتاد األورويب، الفصل الرابع

  جماالت التركيز-ثانياً 

التعاون الدويل؛  :  تقريره األول ثالثة جماالت تركيز رئيسية أثناء واليته، وهي         حـدد اخلـبري املستقل يف      -١٧
 .واالستجابة العاملية للكوارث الطبيعية، واألمراض واآلفات الزراعية؛ واحلقوق من اجليل الثالث

  التعاون الدويل-ألف 

إذ إن  . مهة يف املساواة يف التنمية    إن للـتعاون الـدويل أمهية أساسية يف إعمال احلق يف التنمية ويف املسا              -١٨
املاء الصاحل للشرب؛ والسكن؛ والنظام املايل والتجاري       : اإلعمال الكامل للحق يف التنمية يشمل مسائل من قبيل        

 .الدويل؛ واحلصول على األدوية األساسية بأسعار ميسورة؛ ونقل التكنولوجيا

تعزيز التطور السريع للبلدان النامية ويف تزويد تلك البلدان بالوسائل          ويعترب التعاون الدويل الفاعل هاماً للغاية يف         -١٩
 إقامة شراكة جديدة بني البلدان      ٢٠٠٢ويشمل توافق آراء مونتريي لعام      . املالئمـة لتسهيل وتشجيع التنمية الشاملة فيها      

 .، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفيةاملتقدمة والبلدان النامية، إذا أُريد حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

إعالن احلق يف التنمية، : وتشمل االتفاقات والصكوك الدولية األخرى اليت تشدد على التعاون الدويل على ما يلي -٢٠
 من  ١٠؛ وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛ والفقرة        ٣ من املادة    ٢ والفقرة   ٢ من املادة    ١ والفقرة   ١ من املادة    ١الفقرة  

 من ميثاق ١ من املادة ٥٦ و٥٥ و٣ من األهداف اإلمنائية لأللفية؛ والفقرات     ٨اجلـزء األول مـن إعالن فيينا؛ واهلدف         
 ١١ من املادة    ١ والفقرة   ٢ من املادة    ١ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ والفقرة        ٢٨ و ٢٢األمـم املتحدة؛ واملادتان     

  من ٤ والفقرة   ٤اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واملادة        مـن العهـد الـدويل        ٢٣ و ٢٢واملادتـان   
 . من اتفاقية حقوق الطفل٢٨ من املادة ٣، والفقرة ٢٤املادة 

وللتعاون الدويل أمهية أساسية يف حتقيق منو مستمر، ويف ضمان أن يستفيد السكان يف مجيع البلدان النامية  -٢١
إن روح التعاون   .  رد فعل عكسي ضد العوملة ُيسببه التوزيع غري املتكافئ لألرباح          مـن العوملـة، ويف حماربة أي      

الـدويل، بوصفه هنجاً للعوملة، وارد يف توافق آراء مونتريي الذي يشدد على احلاجة إىل التعاون الدويل والعمل                  
 .املشترك مبا يتمشى مع روح التضامن يف مواجهة التحديات االقتصادية العاملية
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 ة عمليةأمثل

 :يقترح اخلبري املستقل أن تضع الدول األعضاء يف االعتبار ما يلي -٢٢

دعـم املـبادرات اإلقليمية، خاصة يف أقل البلدان منواً، من أجل رصد إعمال حقوق اإلنسان                 )أ( 
 وحتديداً احلق يف التنمية؛

لبلدان املتقدمة واالستعداد، كخطوة    السماح حبرية دخول السلع املُنَتجة يف البلدان الفقرية إىل أسواق ا           )ب( 
 أوىل،  العتماد سياسة تقوم على إعفاء كافة صادرات أقل البلدان منواً من الرسوم اجلمركية ومن نظام احلصص؛

توسيع نطاق برنامج ختفيف عبء الديون اخلاص بالبلدان الفقرية املُثقلة بالديون، دون مزيد من               )ج( 
شأن إلغاء كافة الديون الرمسية الثنائية لتلك البلدان، مقابل قطعها التزامات قابلة            اإلبطـاء، والتوصل إىل اتفاق ب     
 لإلثبات باحلد من الفقر فيها؛

تقـدمي مساعدة إمنائية أكثر سخاء، خاصة للبلدان اليت تبذل جهداً حقيقياً يف توظيف مواردها                )د( 
 للحد من الفقر؛

فالعديد من .  يكون الوصول إليها أيسر وتكون أكثر قابليةزيـادة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت   )ه( 
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل ٠,٧األطراف املاحنة أبدت استعدادها لتحقيق اهلدف املتمثل يف ختصيص نسبة 

 .٢٠١٥للمساعدة اإلمنائية الرمسية مع حلول عام 

 اجلدول

 ٢٠٠٥املساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام 
 )شروع األمم املتحدة لأللفيةعن م(

املعونة كنسبة مئوية من الدخل 
 البلد القومي اإلمجايل

املعونة كنسبة مئوية من الدخل 
 البلد القومي اإلمجايل

 إسبانيا ٠,٢٩ فنلندا ٠,٤٧
 *أستراليا ٠,٢٥ *كندا ٠,٣٤
 أملانيا ٠,٣٥ لكسمربغ ٠,٨٧
 آيرلندا ٠,٤١ اململكة املتحدة ٠,٤٨
 إيطاليا ٠,٢٩ يجالنرو ٠,٩٣
 الربتغال ٠,٢١ النمسا ٠,٥٢
 بلجيكا ٠,٥٣ نيوزيلندا ٠,٢٧
 الدامنارك ٠,٨١ هولندا ٠,٨٢
 السويد ٠,٩٢ *الواليات املتحدة ٠,٢٢
 *سويسرا ٠,٤٤ *اليابان ٠,٢٨
 فرنسا ٠,٤٧ اليونان ٠,٢٤

 .ائة بامل٠,٧تشري إىل البلدان اليت مل حتدد جدوالً زمنياً لتحقيق نسبة  * 
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  االستجابة العاملية للكوارث الطبيعية واألمراض واآلفات الزراعية-باء 

 الكوارث الطبيعية

وينبغي عدم اخللط بني    . إن املساعدة اإلنسانية تعين االعتراف حبقوق اإلنسان يف حالة الكوارث الطبيعية           -٢٣
 . اليت تتسبب فيها املشاكل البيئيةتعريف الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يتسبب فيها اإلنسان، والكوارث

كارثة (إن التعـلم مـن احلاالت السابقة للكوارث الطبيعية، كما أشار التقرير السابق للخبري املستقل                 -٢٤
، وإعصار  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٦التسونامي اليت ضربت منطقة احمليط اهلندي وجنوب شرقي آسيا يف           

، والزلزال الذي   ٢٠٠٥أغسطس  / من الواليات املتحدة األمريكية يف آب      كاتريـنا الـذي عصف باجلزء اجلنويب      
إمنا يستدعي منا وضع إطار بالتدابري اهليكلية لتقدمي        ) ٢٠٠٥أكتوبر  /ضـرب باكسـتان واهلند يف تشرين األول       

قيق ويقوم التضامن الدويل حبكم التعريف على االعتماد على بعضنا البعض هبدف حت      . اإلغاثة يف حاالت الكوارث   
األهـداف اجلماعية، اليت تتطلب تعاوناً دولياً وعمالً مشتركاً، واليت هي، بدورها، ضرورية بوجه خاص لتقدمي                

 .اإلغاثة يف حاالت الكوارث

ويف السـنوات األخـرية، تنامى أثر الكوارث الطبيعية من حيث العدد والضحايا ومقدار ما سببته من                  -٢٥
ي االعتراف بالتضامن الدويل وبالتنمية املستدامة وباجلهود الالزمة لدرء آثار          وأفضى هذا األمر إىل تنام    . أضـرار 

 .وقد أصاب الدمار عموماً بعض األماكن الفقرية على وجه الكرة األرضية. الكوارث الطبيعية واحلد منها

 االقتصاد  وكـان للكـوارث الطبيعية عواقب وخيمة على البلدان النامية، مما أخَّر إدماج اقتصاداهتا يف               -٢٦
ومع ذلك، ينبغي أال يكون العمل الذي . العاملي، وسبَّب فقدان األرواح وأحلق الضرر باملرافق اهليكلية واألساسية       

 .تضطلع به األمم املتحدة يف توسيع املساعدة اإلنسانية املتعددة األطراف بديالً عن املساعدة الثنائية أو منافساً هلا

 أمثلة عملية

 : املستقل أن تضع الدول األعضاء يف احلسبان ما يلييقترح اخلبري -٢٧

تقدمي املساعدة والتعاون يف إعداد وتنفيذ تدابري تتعلق باملعونة يف حاالت الكوارث واالستجابة              )أ( 
 حلاالت الطوارئ، من خالل تبادل املعلومات والتكنولوجيا واالستناد إىل التعاضد؛

 .اعدة البلد املتضرراالستجابة بشكل سريع إىل طلب مس )ب( 

 األمراض

متالزمة نقص املناعة املكتسب، /إن تعزيـز الصحة وحماربة األوبئة، من قبيل فريوس نقص املناعة البشرية    -٢٨
 من  ٦واملالريا وأنفلونزا الطيور الناشئة، سيساعدان على حتسني حياة الكثري من الناس ومها ينسجمان مع اهلدف                

اإليدز واملالريا، كما ينص / كما أن األمهية املعطاة حملاربة فريوس نقص املناعة البشرية.األهـداف اإلمنائية لأللفية  
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 من األهداف اإلمنائية لأللفية، هلا ما يربرها مبا أن املرضني كليهما مرضا الفقر ونامجان عن الفقر،                 ٦عليه اهلدف   
 . ماليني نسمة سنويا٤ًومها يوديان حبياة أكثر من 

طيور يف حد ذاهتا وباٌء جديٌد حمتمل، وهو مرض فريوسي معٍد يأيت من الدواجن وغريها من                وأنفلونزا ال  -٢٩
وعلى الرغم . وميكن أن تصاب به الكائنات البشرية من خالل االتصال اللصيق بالدواجن والطيور املصابة. الطيور

استمرار انتشار أنفلونزا الطيور قد     من حقيقة أن انتشار الفريوس يف الوقت احلايل بني الناس أمر نادر جداً، فإن               
يهـدد سـبل معيشـة املاليني من املزارعني وصغار مرّبي املاشية، وقد يلحق الضرر بالتجارة اإلقليمية والدولية                  

وعلى الصعيد العاملي، يعد الدجاج والبيض أهم مصدر من مصادر الربوتينات للفقراء، خاصة يف البلدان . للدواجن
 أنفلونزا الطيور قد يهدد التقدم احملرز يف حماربة الفقر املدقع واجلوع الشديد ويف اجتثاثهما،               وهلذا، فإن . النامـية 

 .ومها أول هدف من األهداف اإلمنائية لأللفية

شخص احلق يف مستوى من املعيشة       من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه لكل          ٢٥وتـنص املادة     -٣٠
 من العهد الدويل ١٢وهذا احلق منصوص عليه أيضاً يف املادة . هية له وألسرتهكاف للمحافظة على الصحة والرفا

 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي        ٢٤اخلـاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بينما تنص املادة          
عالج األمراض  تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف مرافق                "

 ".وإعادة التأهيل الصحي

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على وجوب ١٢ من املادة ٢ و١وتنص الفقرتان  -٣١
 من `٤`اختاذ كافة التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف جمال الرعاية الصحية، وتكفل الفقرة الفرعية 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، املساواة لكل فرد أمام              ٥ املادة   من) ه(الفقـرة   
القـانون يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة احلق يف الصحة العامة، والرعاية الصحية،     

 .والضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية

 أمثلة عملية

 :رح اخلبري املستقل أن تضع الدول األعضاء يف احلسبان ما يلييقت -٣٢

اإليدز، واملالريا  /احلاجـة إىل التضامن االجتماعي من أجل حماربة فريوس نقص املناعة البشرية            )أ( 
 وأنفلونزا الطيور من خالل تقدمي املساعدة والتعاون إىل البلدان النامية باستخدام كافة التدابري، ما أمكن؛

العمل مع صناعات املستحضرات الصيدالنية وغريها من الشركاء على إعداد لقاح فعال وميسور  )ب( 
ضد فريوس نقص املناعة البشرية، وعلى جعل عقاقري فريوس نقص املناعة البشرية وغري ذلك من العقاقري املتصلة به 

  الطيور؛أنفلونزاة متاحة على نطاق واسع يف البلدان النامية، واختاذ إجراءات مشاهبة يف حال

حتديـد أهداف صرحية للحد من معدالت اإلصابة، وضمان احلصول على املعلومات واخلدمات              )ج( 
 للوقاية من هذه األمراض؛
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 حث البلدان املتضررة بشدة على إعداد خطة عمل وطنية مواتية؛ )د( 

 . يف املائة٢٥ الشبان إىل التعهد بتخفيض معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية يف صفوف )ه( 

 اآلفات الزراعية

كما أن اختالل القطاع الزراعي . إن اإلخالل بالقطاع الزراعي ميكن أن يؤدي إىل حدوث بلبلة اجتماعية -٣٣
ميكـن أن يتسبب يف نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، ويف البطالة، وأن ُيشكل هتديداً للتقدم احملرز يف احلرب على                   

وميكن أن يكون لكل ذلك، إذا كان على درجة كافية من احلدة، أثر يف زعزعة               . اجلوع الشديد الفقـر املدقع و   
 .فالكثري من البلدان النامية معرض الختالل القطاع الزراعي فيه. استقرار اهلياكل االجتماعية والسياسية للبلد

ع الزراعي ضروري لتحقيق    إذ إن ضمان أمن القطا    . واآلفات الزراعية هي إحدى أهم أسباب االختالل       -٣٤
ويف بعض البلدان النامية، اليت غالباً ما تكون دوالً جزرية، ميكن أن تصل . تنمية مستدامة ولتأمني إمدادات الغذاء

 . يف املائة٩٢نسبة التعرض لنقص اإلمدادات يف األغذية إىل 

املخاطر وإدارهتا، وقطاعات   إن األمـن البيولوجي هنٌج استراتيجي ومتكامل يضم سياسات ونظِم حتليل             -٣٥
ويشمل األمن البيولوجي إدخال    . السـالمة الغذائية والصحة احليوانية والنباتية، مبا يف ذلك املخاطر البيئة املرافقة           

األمراض احليوانية واآلفات النباتية، واألمراض احليوانية املنشأ، ناهيك عن إدخال الكائنات احملورة وراثياً ومشتقاهتا 
ومحاية  والسالمة الغذائية هو مفهوم شامل يتصل مباشرة باستدامة الزراعة األمن البيولوجيومفهوم . وإطالقهـا 

 .البيئة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي

وقـد وقع اختيار اخلبري املستقل على اآلفات الزراعية بوصفها أحد جماالت التركيز الرئيسية، ألن هذه                 -٣٦
إن املستوى التكنولوجي واالفتقار إىل املعرفة يف جمال اآلفات الزراعية يف           . اميةاآلفـات تصيب أغلب البلدان الن     

 .البلدان النامية قد مسحا لتلك اآلفات أن تصبح عبئاً ال ُيحتمل وسامها يف إبطاء عملية اجتثاث الفقر

طار القانوين الذي   وبسبب االفتقار إىل إطار قانوين مالئم، ينوي اخلبري املستقل أن يسلط الضوء على اإل              -٣٧
، الذي يرمي إىل التشجيع على التعاون       ١٩٩٥أعدته منظمة التجارة العاملية، وخباصة االتفاق بشأن الزراعة لعام          

 .بشكل أوسع بني البلدان املتقدمة والنامية

زارعني، ورغم االنتقادات اليت وجِّهت إىل االتفاق بشأن الزراعة ألنه ُيخفض احلماية التعريفية لصغار امل              -٣٨
وهـو ما يعد مصدراً أساسياً للدخل يف البلدان النامية، فإن هذا االتفاق حيدد فعالً جمموعة معيَّنة من العالقات                   

 .القانونية الزراعية

ومبـا أن هنالك حالياً إطاراً قانونياً مالئماً بشأن اآلفات الزراعية، وعلى الرغم من تسليط الضوء على                  -٣٩
، يعتزم اخلبري املستقل أن يركَّز، يف تقريره القادم، على األطر القانونية، وخباصة األطر املتعلقة االتفاق بشأن الزراعة

 .باآلفات الزراعية
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 أمثلة تطبيقية

 :يقترح اخلبري املستقل أن تضع الدول األعضاء يف احلسبان ما يلي -٤٠

ير القدرة التحليلية والقدرة    احلاجـة إىل التضـامن الدويل يف مساعدة البلدان النامية على تطو            )أ( 
 الضرورية العلمية واإلدارية واهليكلية يف الزراعة؛

حتسني قدرات البحث؛ وضمان احلصول على      : تعزيز خدمات الدعم للزراعة من خالل ما يلي        )ب( 
 .القروض؛ وإنشاء خدمات التسويق؛ وضمان أن تؤخذ احتياجات املزارعني يف احلسبان

  الثالث احلقوق من اجليل-جيم 

إن اهلدف مما ُيعرف بأجيال حقوق اإلنسان ليس إعداد تسلسل هرمي، يشري إىل احلقوق املدنية والسياسية  -٤١
ففي الواقع، يفضل اخلبري املستقل . بأهنـا اجليل األول واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأهنا اجليل الثاين    

وغالباً . كي يتجنب أن ُيفهم بأن لبعض احلقوق أمهية أكرب من غريهااحلديث عن فئات أو جمموعات من احلقوق، ل
ما كانت مسألة وجود احلقوق من اجليل الثالث ُتطرح للنقاش منذ السبعينيات وكانت ُتقترح بوصفها فئةً جديدة 

: عية ما يليوتشمل هذه احلقوق اجلما. وقد أيدت هذه الفكرة يف البداية الدول النامية. مزعومة للحقوق اجلماعية
؛ واحلق يف السالم؛ واحلق يف "تراث البشرية املشترك"احلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ واحلق يف املشاركة يف منافع        

 .بيئة صحية ومستدامة؛ واحلق يف املساعدة واملعونة اإلنسانيتني يف حاالت الكوارث؛ واحلق يف  االتصاالت

الثالث، ليس هنالك إطالقاً أية تدابري إنفاذ خاصة متوفرة، ما عدا اآلليات            ويف حالـة احلقوق من اجليل        -٤٢
 .املعتادة القائمة يف العالقات بني الدول

كـيف ينبغي االعتراف باحلقوق من اجليل الثالث يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان؟ قد ُتوصف                 -٤٣
ومنذ السبعينات، يشري الكثري . صلحة البشرية كهيئة مجاعيةاحلقوق من اجليل الثالث بأهنا بعض احلقوق اليت ختدم م

إن الطبيعة  . من القرارات إىل احلقوق من اجليل الثالث، كما يشري إليها أيضاً الكثري من األطراف الفاعلة الدولية               
قوق ُتشكل، املتنازع عليها خبصوص مسألة وجود احلقوق من اجليل الثالث يف حد ذاهتا إمنا تعين ضمنياً أن هذه احل

مع ذلك، ونظراً إلحلاح . يف أحسن األحوال، القانون املرجو تطبيقه على أكمل وجه، وليس القانون القائم واملطبق
 .كثري من األطراف الفاعلة الدولية يف طلبها، فإنه قد ُيعترف قريباً جداً هبذه احلقوق

، هنالك رغبة يف أن تؤكد احلقوق من اجليل وكي تتمشى هذه احلقوق مع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية -٤٤
ويف الوقت  . الثالـث بشـكل خاص على احلق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بوصفه أحد احلقوق اجلماعية              

الراهن، ميكن القول بأن أساس احلقوق من اجليل الثالث هو بكل بساطة أساٌس أخالقي، إال أنه ميكن تأويل هذه                   
 من  ٣ و ٢وتشمل هذه الصكوك الفقرتني     . ساً قانونياً يف عدد من الصكوك الدولية القائمة       احلقوق وكأن هلا أسا   

 . يف ميثاق األمم املتحدة١املادة 
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، اللتني ٥٦ و٥٥ومـا يـزيد يف تعزيز هذه األهداف األحكام املوضوعية الواردة يف امليثاق، وخباصة يف املادتني       -٤٥
 .ة املواتية شرط ال مندوحة منه من أجل حتقيق تنمية اجتماعية كاملة لألفرادتثبتان بكل وضوح أن خلق الشروط الدولي

 أمثلة عملية

 :يقترح اخلبري املستقل أن تضع الدول األعضاء يف احلسبان ما يلي -٤٦

فالعديد من األطراف املاحنة أبدت  . جعل املساعدة اإلمنائية الرمسية أيسر مناالً وأكثر قابلية للتنبؤ         )أ( 
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية         ٠,٧دها لتحقيق اهلدف املتمثل يف ختصيص نسبة        اسـتعدا 

 ؛٢٠١٥الرمسية مع حلول عام 

متطلبات املبادرات اإلقليمية، خاصة يف أقل البلدان منواً، من أجل رصد حتقيق حقوق اإلنسان،               )ب( 
 وحتديداً احلق يف التنمية؛

 املعونة السنوية مبقدار مخسني مليار دوالر أمريكي على األقل، وُيوجَّه نصف هذا             زيـادة تدفق   )ج( 
 .املعونة على األقل إىل أفريقيا

  مالحظات ختامية-ثالثاً 

لقـد أصـبح العامل أكثر عوملة وأصبح التفاعل بني األطراف الفاعلة الدولية أكثر تسارعاً، فهنالك                 -٤٧
إن أرباح وأعباء هذا العامل بأكمله ال توزع بالتساوي، وإن كنَّا ال نرغب . حتديات جديدة ال بد من مواجهتها

وحيتاج العامل إىل توزيع . يف القول بأن للعوملة أثراً ضاراً يف العامل، إال أنّ العوملة تسفر بالفعل عن عواقب سلبية
ل بني األطراف الفاعلة الدولية     وعالوة على ذلك، فقد جعلت العوملة أيضاً التفاع       . أكـثر عدالً ملنافع العوملة    

 .مترابطاً أكثر فأكثر، وولَّدت هنجاً أكثر إنسانية، مبا يف ذلك دعم حقوق البشر على ضوء حقوق اإلنسان

وركَّـز اخلـبري املسـتقل يف تقريره الثاين على ثالثة جماالت تركيز رئيسية تعكس املواضيع العاملية                  -٤٨
إن أوجه . ن الدويل بشكل أكرب يف العالقات الدولية ملصلحة حقوق اإلنسانوال بد من زيادة التضام. وحتدياهتا

االستجابة العاملية للكوارث الطبيعية ولألمراض واآلفات الزراعية هي مواضيع حساسة، تؤثر يف صميم حياة              
اجة إىل وحقوق اجليل الثالث ليست أمراً جديداً، وهي حب. اإلنسان وحيتاج التصدي هلا إىل جهود أشد تضافراً

. االعـتراف هبـا يف صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من أجل مواجهة التحديات العاملية على حنو أمثل                 
ومبوجب هذا التقرير الثاين يعتزم اخلبري املستقل أن ُيواصل التعريف بالتضامن الدويل بوصفه حقاً من حقوق                

 .ي للعوملةويرى اخلبري املستقل أن واجب التضامن شرط أساس. الشعوب

ويتـناول التقرير املقدَّم من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان إىل دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام                -٤٩
٢٠٠٥) E/2005/65 (              أبعـاد حقوق اإلنسان اليت ينطوي عليها إعالن األلفية، وخباصة الصالت بني حقوق اإلنسان

.  ُنهجها ن وتلك األهداف دوافع مشاهبة، وهي مكملة لبعضها البعض يف         واألهداف اإلمنائية لأللفية، فاحلقوق اإلنسا    
 .ويدعو اخلبري املستقل إىل إتاحة املزيد من املوارد أمام البلدان النامية لغرض استيفاء األهداف اإلمنائية لأللفية
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وصفه حقاً من   لقد ساق هذا التقرير حججاً تفيد بأنه على اجملتمع الدويل أن يقبل التضامن الدويل ب               -٥٠
وعالوة على ذلك، يعرض هذا التقرير أيضاً اإلجراءات احملتملة، من خالل اقتراح تدابري             . حقـوق الشعوب  

ويضيف هذا التقرير مواضيع جديدة حمتملة، مثل أنفلونزا الطيور بوصفها . عملية يف شكل جمموعة من األمثلة
تقل يبدي استعداده لتسليط الضوء على مواضيع مل حتظ         وما انفك اخلبري املس   . أحد األمراض الوبائية احملتملة   

باالهتمام الدويل مبا فيه الكفاية، مثل اآلفات الزراعية، وأبدى رغبته يف دعم اجلهود املبذولة الجتثاث الفقر                
 .وحماربة اجلوع

- - - - - 


